
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

„Informācijas tehnoloģiju un sakaru 

daļas darba telpu un Ambulatori 

konsultatīvās nodaļas personāla telpas 

aprīkošana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/28-inf.) 

Rīkojums: 14.11.2016. rīkojums Nr. 01-

05/150 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta kārtībā 

Datums: 05.12.2016. 

Laiks: 11:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Evija Puķe 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Ivars Neļķe 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

vadītāja 

Dace Baltiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

projektu vadītāja 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Ivars Neļķe, 

komisijas sekretārs 
Piedalās 

Ēku būvniecības un 

renovācijas vadības un 

pārraudzības nodaļas 

tehniskais speciālists 

Iepirkuma komisijas vadītājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 

1) Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

vadītājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

  Iepirkuma komisijas vadītājs informē, ka 02.12.2016. ir saņemta e-pasta 

vēstule ar ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkumu „Informācijas 

tehnoloģiju un sakaru daļas darbu telpu un Ambulatori konsultatīvās nodaļas 

personāla telpas aprīkošana”. 

Jautājums: „Lūdzu sniedziet informāciju, par augstāk uzrādītā iepirkuma tehniskās 

specifikācijas pozīcijām nr. 6 un 7! 

Darba galds A un Darba galds B - kādi ir nepieciešamie izmēri?” 

  Iepirkumu komisija, pēc īsas apspriedes nolemj sniegt sekojošu atbildi: 

„Iepirkuma komisija ir saņēmusi Jūsu jautājumu, lūdzu, ievērojot Tehniskajā 

specifikācijā norādīto, sazināties ar IT daļas vadītāju Mārci Loginu, 

tālr.29466756, lai vienotos par termiņu, kad klātienē atbraukt un veikt 



 

 

kontrolmērījumus.” 

  Komisija vienojas, ka iepirkumu komisijas vadītājs nosūtīs atbildi 

ieinteresētajam piegādātājam e-pastā, savukārt, komisijas sekretārs sagatavos 

iepirkuma komisijas sēdes protokolu un organizēs tā ievietošanu VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” interneta vietnē http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 

Sēdes beigas: 05.12.2016., plkst.11:25. 

 

 

Pielikumā: 

1) Iepirkuma dokumentācija. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  _______________/E. Puķe/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

_______________/D. Baltiņa/ 

 

_______________/R. Olimpijuks/ 

 

 

 
 

Komisijas sekretārs _______________/I. Neļķe/ 

 


